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ছয় মাসসর বেশি হসয় বেসছ সংযু ক্ত শকষাণ বমার্চা (এসসকএম), অর্চাৎ প্রশিোদী ভারিীয় কৃষকসদর প্রশিশনশিত্বকারী
সংেঠনগুশলর প্রিান পৃ ষ্ঠসপাষক সংস্থাটি, শদশির সীমাসে শিনটি কৃশষ আইসনর শেরুসে িাাঁসদর পসনর মাস েযাপী
আসদালসনর সমাশি ব াষণা কসরসছন। িাাঁসদর কসয়কটি দােী বমসন বনওয়া হসলও নয যনিম সহায়ক ময লয ো শমশনমাম
সাসপার্চ প্রাইস (এমএসশপ) িাযচ করার অঙ্গীকার িাাঁরা এখনও পান শন। ভারসির কৃশষকাসজর বেসে বয দী চস্থায়ী
আশর্চক সমসযা বদখা যায় িা সসবািন করার জনয এই জািীয় শেকাি যসর্ষ্ট নয়। উৎপাদনিীলিা োড়ান, কৃষকসদর
আয় েৃ শে, োজাসরর পশরকাঠাসমা তিশর, এেং ক্রমি হ্রাস বপসি র্াকা মাটির গুণমানসক সসবািন করার জনয কৃশষ
বসক্টসরর সংস্কার প্রসয়াজন। ভারিীয় নীশিশনিচারকরা এই শেষয়গুশল শনসয় শেসের্না না করসল গ্রামীণ ভারসির এই
জ্বলে আর্চসামাশজক তেপরীিয িীব্রির হসয় উঠসে, বযমন হসয়শছল কসয়ক েছর আসে যখন বজািদার বেণীর িনী কৃষকরা সংরেসণর দােীসি পসর্
বনসমশছসলন।

েি কসয়ক দিসক গ্রামীণ ভারসির অসনক েদল সর্সছ যার ফসল র্াষোস এমন সে নিুন সমসযা বদখা শদসয়সছ যা শুিু মাে র্াষোসসর সসঙ্গ নয়, েরং
অনযানয নানা অর্চকারী কাযচকলাসপর সসঙ্গ জশড়ি। এমনশক, এমএসশপ র্ালু করার শেষসয় একটি প্রশিশ্রুশি পাওয়াও হয়ি ভশেষযসির জনয যসর্ষ্ট নয়। দাসমর
শদক বর্সক রাসের সাহাযয বপসলও িার উপকাশরিা সু দূরপ্রসারী নয়। ময ল সমসযাটি আসসল কৃশষ-শনভচ র অর্চনীশি ও কৃশষ েযািীি অনযানয শিল্পসকশিক
অর্চনীশির উৎপাদনিীলিার মসিয সু েৃহৎ ও দ্রুি োড়সি র্াকা তেষময। ভারসির অনযানয শিসল্পর সসঙ্গ জশড়ি অর্চনীশির িুলনায় শুিু নয়, অনযানয বদসির
সসঙ্গ িুলনা করসলও বদখা যাসে বয ভারিীয় কৃশষ একটি অিযে অলাভজনক সংস্থা। উৎপাদনিীলিা োড়ানর জনয শুিু নয়, িার পািাপাশি ভারিীয়
অর্চনীশির পশরকাঠাসমােি পশরেিচ নসক দ্রুিির করসি েমিশক্তসক েহুমু খী করার কমচপন্থা ঠিক না করসল কৃষকসদর অেস্থা শর্রকালই বিার্নীয় বর্সক যাসে।

ব্েথ াতৈ কৃতিকাতের অব্স্থা কঠিৈের হতে উতঠতে
এনশসও-র সাম্প্রশিকিম ির্য বর্সক জানা যায় বয ২০১৮-১৯-এর মসিয ভারসির একটি কৃশষ-শনভচ র পশরোসরর মাশসক আয় শছল েসড় ১০,২১৮ র্াকা। এই
সংখযাটি গ্রামীণ ভারসির শনয়শিি আয়িসনর পশরোরগুশলর জনয শনিচাশরি নয যনিম মজু শরর বর্সক অসনকর্াই কম। গ্রাসমর পশরোরগুশলর মসিয র্ুয়ান্ন িিাংি
কৃশষ-শনভচ র েসল ব াশষি যাসদর মসিয র্শিি িিাংসির আসয়র উৎস হল মজুু্ শর – ২০১৩ সাসলর পর বর্সক আর্ পাসসচন্ট পসয়ন্ট বেসড় এই র্শিি িিাংি
হাসর এসস বপ সাঁ ছসছ। যশদ আমরা অেযক্ত েযয় ো ইমশিশসর্ কস্টসক এর সসঙ্গ িশর, িাহসল কৃশষ-শনভচ র পশরোরগুশলর েড় আসয়র উনপঞ্চাি িিাংিই মজু শর
বর্সক আসস। শুিু মাে কৃশষকাজ বর্সক আসা বরাজোসরর বিয়ার ২০১৩ সাসল শছল আর্র্শিি িিাংি এেং ২০১৯ সাসল িা কসম হসয়সছ আর্শেি িিাংি।
অনযভাসে েলসি বেসল, কৃশষর সসঙ্গ জশড়ি পশরোরগুশল উৎপাশদি িসসযর বর্সয় অসনক বেশি শনভচ র কসর মজু শর বর্সক হওয়া আসয়র উপর। আসরা খারাপ
শেষয় হল, অল ইশিয়া বের্ অযাি ইনসভস্টসমন্ট সাসভচ র ির্য বর্সক জানা যায় বয গ্রামীণ ভারসির পশরোরগুশলর মসিয পাঁ য়শেি িিাংি ঋণগ্রস্ত। এাঁসদর
মসিয র্ুয়াশিি িিাংি অোর অপ্রাশিষ্ঠাশনক (অসংেঠিি) সয ে বর্সক ঋণ শনসয়সছন এেং এগুশলর সু সদর হার অিযে বেশি, অসনক সময়ই যা পাঁ শর্ি িিাংি

পযচে উসঠ যায়। গ্রাম ও িহসরর মসিয দ্রুি বেসড় র্লা অসাসমযর শপছসন এই গ্রামীণ প্রশিষ্ঠানগুশলর সু েভীর অভাে এেং কৃশষশিসল্পর স্থশেরিার যসর্ষ্ট অেদান
আসছ। ফযাক্টর বপ্রাোকটিশভটি ো ইনপু সর্র বর্সক আউর্পু সর্র পশরমাণ এেং/অর্ো েসমর উৎপাদনিীলিা োশড়সয় কৃশষ বসক্টসরর পসে সম্ভে অনয দুটি
বসক্টসরর (শিল্প ও পশরসষো) সমান মযচাদা েজায় রাখা।

শেসিষ কসর ১৯৯০-এর দিসকর বিষভাে বর্সক কৃশষ ও কৃশষ েযিীি অনযানয শিসল্পর আসয়র মসিয ক্রমেিচমান তেষময এেং কৃশষসেসের “উদ্বৃত্ত” েশমকসদর
অনযানয শিসল্প আত্মীকৃি করার অেমিা এই তেষমযসক আরও োশড়সয় িুসলসছ। কৃশষশিসল্পর োইসর, ১৯৯০-এর দিক পরেিী বয উন্নয়সনর বরাি শুরু হয়
িা শছল ময লি পশরসষো শভশত্তক। েিচ মাসন কৃশষ ও শিসল্পর মসিয বযাোসযাে খু েই েীণ। যশদ এই জািীয় তেষময বেসড় র্লার শপছসন র্াসক র্াষ বর্সক উৎপন্ন
লাসভর হার ও উৎপাদনিীলিা কসম যাওয়া, িসে কৃশষর আকষচণ কসম যাওয়ার শপছসন আসছ অনযানয পশরসষোসকশিক শিল্পগুশলর বদওয়া নানা
সু সযােসু শেিা।

ৈাগতরক পতরসতর র্াকার সু ত াগ আসতে একটি তব্তেি অতিকার
১৯৯০-এর দিক বর্সকই ভারসির অর্চননশিক উন্নয়ন স্পষ্টিই নােশরক পশরসসরর প্রশি পেপািদুষ্ট। নের ও গ্রাসমর েযসয়র অনু পাি অনু যায়ী, গ্রাম-িহসরর
মসিযর অসমিা, ১৯৯৩-৯৪ সাসলর ১.৬৩ বর্সক বেসড় ২০১৭-১৮ সাসল হসয়সছ ২.৪২। ভারসির কৃশষশিসল্পর পিসনর পািাপাশি একটি নােশরক
পশরসষোশভশত্তক অর্চননশিক উন্নয়সনর প্রেণিা উসঠ আসসছ েসল গ্রাম ও িহসরর মসিযকার শেভাজন ক্রমি আরও শেস্তৃি হসে। বযমন, ১৯৯৩-৯৪ সাসলর
নের ও গ্রাসমর েযসয়র অনু পাি শছল ১.৬৩ যা ২০০৪-০৫ সাল নাোদ বেসড় হসয়সছ ১.৯২। এই শেভাজন অেসিসষ ২০১১-১২ সাসল ১.৮৪-এ এসস শস্থশিিীল
হয়। যশদও ২০১১ ও ২০১২ সাসলর ির্য আলাদাভাসে আমাসদর কাসছ বনই, িসে এই সমসয়র মসিযই এই প্রেণিার েদসল যাওয়ার সম্ভােনা কম, কারণ
২০১২ সাসলই নােশরকসদর উপর বনার্েদী, এমশজএনআরইশজএ-বক বকাণঠাসা কসর বদওয়া, োস্তে মজু শরর অেনশি এেং আেজচাশিক কৃশষময সলয ধ্বসসর
মি নীশির িাক্কা এসসসছ। েরং, সম্প্রশি এনএসএসও-র পাঁ র্াত্তরিম দফার বয ির্য ফাাঁস হসয়সছ িা এই অনু পািসক ২.৪২ েসল িাযচ কসরসছ। এর অর্চ হল,
েিচ মাসন একজন সািারণ িহরোসীর েযসয়র পশরমাণ একজন সািারণ গ্রামোসীর েযসয়র বর্সক প্রায় ২.৫ গুণ বেশি।

বব্সরকারী সংস্থা ব্ৈা সরকারী ৈীতে
শেংি িিাব্দীসি মাশকচ ন যু ক্তরাসের কৃশষ বসক্টর বয পন্থা গ্রহণ কসরশছল, িা অনু সরণ কসর ভারিীয় নীশিশনিচারকরা ভারিীয় কৃশষ বসক্টসর শিল্পায়ন (অর্চাৎ
কসপচাসরর্াইজ ো একটি সরকারী প্রশিষ্ঠানসক স্বািীন েযেসাশয়ক প্রশিষ্ঠাসন পশরণি করা) আনার বর্ষ্টা করসছন। শকন্তু, আকাসর েড় কৃশষখামার, েৃ হৎ
খামারগুশলসি উৎপাদসনর একেীভেন, ইনপু র্ ও পশরসষোর আরও বেশি কসর োজার দখল এেং কৃশষসকশিক োজাসরর সসঙ্গ ও কৃশষ-শেযু ক্ত বসক্টসরর উিব
সশিলসনর মি বয িিচ গুশলর কারসণ মাশকচ ন যু ক্তরাসে এই প্রশক্রয়া সম্ভে হসয়সছ, ভারসি িার বকানও অশস্তত্বই বনই। িার উপর, ভারসির রাজসস্বর যা
অেস্থা িাসি কৃশষসেসে মাশকচ ন যু ক্তরাসের সমান হাসর রােীয় সহায়িা বদওয়া এই বদসির পসে সম্ভে বিা নয়ই, পািাপাশি ইউএস বযমন কসরসছ
বসরকমভাসে কৃশষশিসল্পর েশমকসক উৎপাদসনর কাসজ স্থানােশরি করসিও অপারে ভারি। এছাড়া, মাশকচ ন যু ক্তরাসে েশমসকর ার্শি পয রণ করার জনয
বযভাসে যাশিকীকরণ হয়, ভারসি িার সংস্থান ো দেিা বকানর্াই বনই। কাযচি, উদ্বৃত্ত েশমক ভারসির কৃশষ বসক্টসরর একটি প্রিানিম সমসযা। সংসেসপ
েলসি বেসল, মাশকচ ন যু ক্তরাে বয পন্থা শনসয়সছ িাসক অশেকল নকল কসর ভারসির কৃশষশিসল্পর বকানও উপকারই হসে না।

িুলনা করসি হসল েরং বলাোল সাউর্ ো বয বদিগুশলর অর্চনীশি “পশরেিচ নিীল” বসখানকার কৃষকসদর অশভজ্ঞিার শদসক িাকান বযসি পাসর। ভারসির
গ্রামাঞ্চসল অসংখয বছার্ খামার বদখা যায় এেং প্রর্ুর েশমকও সহজলভয। এর ফসল কৃশষ ও কৃশষ-শেযু ক্ত শিসল্পর উৎপাদনিীলিার মসিয বয পার্চকয িা েজায়
র্াসক এেং িার ফসল গ্রামীণ ও নােশরক পশরসসরর মসিয অসাময বেসড় র্সল। বস িুলনায় র্ীন, শিো ও স্বাস্থযখাসি সামাশজক েযসয়র হার োড়ানর পািাপাশি
নানা অেকাঠাসমা-সংক্রাে উপাদাসন শেশনসয়াে কসর কৃশষসকশিক উৎপাদনিীলিাই খাশল োশড়সয় বিাসলশন, সসঙ্গ সসঙ্গ এই বদসির কৃষকসদর র্াসষর কাজ
োসদ অনযানয শিসল্প বযােদাসন সেম কসরসছ। এই ভাসে র্ীন শুিু মাে কৃশষর উপর শনভচ রিীল েশমসকর সংখযা কমাসি সফল হসয়সছ।

ভারসি খামাসরর আকার ক্রমি কসম বেসলও, এ বদসি বজাি-জমা ো বহাশডং-এর েড়পড়িা আয়িন ১.২ বহক্টাএকর (৩ একর)। বস িুলনায় র্ীসনর
বজাি-জমার আয়িন ০.৬ বহক্টাএকর (১.৫ একর) হসলও ভারসির কৃশষসেসে উৎপাদনিীলিা র্ীসনর বর্সক অসনক কম। ভারি ও র্ীসনর ১৯৬১ ও ২০১৯
সাসলর গুরুত্বপয ণচ খাদযিসসযর ফলন িুলনা করসল বদখা যাসে বয, র্ীসনর উৎপাদনিীলিা িারাোশহকভাসে বেসড় ভারসির বর্সক অসনক এশেসয় বেসছ।
ভারসি বয িাসনর ফলন ৪০,৫৭৭ (এইর্শজ/এইর্এ) িা র্ীসন ৭০,৬০১ এেং েসমর ফলন ভারসি ৩৫,৩৩৪ (এইর্শজ/এইর্এ) বযখাসন র্ীসন িা ৫৬,২৯৮।
দুই বদসির উৎপাদনিীলিার মসিয বয পার্চকয বদখা যায় িা কৃশষর উপযু ক্ত জলোয়ুর পশরশস্থশি ো অযাসগ্রাক্লাইমযাকটিক কশিিসনর ফলাফল নয়, কারণ দুই
বদসির জলোয়ুর িরনই সমান। র্ীসনর েশিচি উৎপাদনিীলিা আদসি কৃশষসেসে নানা প্রশক্রয়া ও প্রযু শক্ত েযেহার এেং শেশভন্ন নীশি প্রসয়াসের ফলাফল।
বযমন িরা যাক, র্ীসনর ওয়ার্ার এশফশিসয়শি (জসলর বয িিকরা হার ফসসলর জনয প্রযু ক্ত ও েযেহৃি হয়) বযখাসন শিপান্ন িিাংি বসখাসন ভারসি এর
হার পাঁ য়শেি িিাংি। এশগ্রকালর্ার সাসয়ি অযাি বর্কসনালশজ ইশিসকর্ারস (এএসটিআই) অনু যায়ী, কৃশষ শেষয়ক েসেষণায় ভারসির শনিচাশরি েযয় হল ফামচ
শজশেশপর ০.৩০ িিাংি – র্ীসনর েযসয়র (০.৬১ িিাংি) অসিচক। কৃশষশিসল্পর উৎপাদনিীলিা োড়ান এেং েমিশক্তসক েহুমু খী করা – এই দুই বেসেই
ভারি শপশছসয় আসছ।

অর্চশনশিশেদ শস. শপর্ার টিমার েসলন বয, একটি সফল কৃশষসকশিক রূপাের হল এমন একটি র্না যার ফসল কৃশষ বসক্টর ও কৃশষ েযিীি অনযানয বসক্টর –
দুইসয়রই উৎপাদনিীলিা েৃ শে পায় যা খাদয সু রো শনশিি কসর এেং কৃশষর উদ্বৃত্ত পুাঁ শজসক অনযানয শিসল্প শেশনসয়াসের সু সযাে তিশর কসর। আরও বয
পশরশস্থশির কর্া শিশন উসিখ কসরন যার ফসল এই রূপাের সম্ভে িা হল, একটি সহেিী শিল্পনীশি যার সাহাসযয কৃশষ ও অনযানয শিসল্পর মসিয এমন একটি
কাঠাসমােি সংসযাে তিশর হয় যা একটি নােশরক পশরকাঠাসমা েসড় বিাসল ও সামাশজক সহায়িা, শেসিষ কসর শিো ও স্বাস্থযখাসি শেশনসয়াে, সম্ভে কসর।
এর উসটাশদসক, ভারসির শজশেশপসি কৃশষসকশিক উৎপাদসনর বেসে বিয়ার অসনক কসম বেসছেঃ এ বদসির শজশেশপ কৃশষ বসক্টসর শেশনসয়াসের হাসর
সমিা েজায় রাখসি পাসর শন এেং িার পািাপাশি, স্বাস্থয ও শিোর সরকারী পশরকাঠাসমাসি যসর্ষ্ট উন্নয়নও আনসি পাসর শন। এর সসঙ্গ সসঙ্গ, ১৯৯০-এর
দিক বর্সকই বসর্, েসেষণা এেং শিোখাসি সরকারী শেশনসয়াে কমসি শুরু কসরসছ। অশিকাংি কৃশষ-শেষয়ক েসেষণা ও উন্নয়সনর উসদযাে হয়
অপ্রসয়াজনীয় হসয় পসড়সছ অর্ো বসগুশলর জনয আেিযক প্রার্শমক পশরকাঠাসমাই বনই।

আমরা বয ভারসির গ্রাসম আসরকটি িরসনর শেসোভ বদখশছ, িা আিযচজনক শকছু নয়। হশরয়ানা এেং পাঞ্জাসের জার্, মহারাসের মারাঠা, এেং গুজরাসর্র
পযাসর্লসদর মি বয জাশিগুশলর উপশস্থশি কৃশষসেসে অসনক বেশি, িাাঁসদর বনিৃসত্বই পর পর এই আসদালনগুশল সর্ র্সলসছ। িাাঁসদর অসনক দােীর মসিয
একটি হল, শিোর পািাপাশি আিু শনক বয র্াকশরগুশল এি শদন িসর নােশরক পশরসর অশিকার কসর র্াকা উঁর্ু জাসির মানু ষসদরই কুশেেি শছল, বসগুশলসি
শনসজর শনসজর জাসির জনয সংরেণ। এই বোষ্ঠীগুশলর মিই, কৃশষকাসজর সসঙ্গ জশড়ি আসরা অসনক বোষ্ঠী আসছ যাাঁসদর কাসছ আিু শনক পশরসষোসকশিক

অর্চনীশিসি অংিগ্রহণ করার মি দেিা অজচসনর পযচাি সু সযাে বপ ছাঁ য় শন। এর পািাপাশি, র্াষোস বর্সক যা বফরি আসস িা িুলনাময লকভাসে অশি
নেণয হওয়ায় তনরািয আরও োসড়। বোি হয়, কৃশষর ভশেষযৎ অন্ধকার এেং আিু শনক কাসজর দুশনয়া িরাসছাাঁয়ার োইসরই বর্সক যাসে। বলাোল সাউসর্র
বদিগুশল বর্সক প্রমাণ পাওয়া যায় বয, কৃশষসকশিক পশরেিচ ন অসনক বেশি ভালভাসে হয় যশদ িা মানে সম্পদ শেনযাসসর মসিয শদসয় সর্েঃ স্বাস্থয ও
শিোসেসে উন্নশির পািাপাশি কৃশষশিসল্প েশিচি উৎপাদনিীলিা। িাই, শিো ও স্বাসস্থয পশরসষোর উপর নযায়সংেি অশিকাসরর দােীটিসকই ভারসির
কৃশষসকশিক সংস্কাসরর দােীর পশরপয রক েসল বদখা উশর্ি।

কালাইয়ারাসান এ. ব্রাউন ইউশনভাশসচটির বসন্টার ফর কনসর্সম্পারাশর সাউর্ এশিয়ার নন-বরশসসেন্ট বফসলা এেং ভারসির মাদ্রাজ ইনশস্টটিউর্ অফ
বেসভলপসমন্ট স্টাশেজ (এমআইশেএস)-এর অিযাপক।

